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VNIT ŔNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 
 

Obecná ustanovení 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 
školy pro školské zařízení školní klub tento vnitřní řád školního klubu.  
 
Poslání školního klubu 
Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
v platném znění.  Školní klub není pokračováním školního vyučování, jeho hlavním posláním 
jsou výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity zejména pro dojíždějící žáky. Školní klub 
má možnost využívat pro svoji činnost zařízení, prostory a vybavení školy. 
 
Přihlašování a odhlašování 
• Činnost klubu je určena přednostně pro žáky 2. stupně základní školy a odpovídajících 

ročníků osmiletého gymnázia přihlášené k pravidelné a pravidelné denní docházce.  
V případě volné kapacity může být účastníkem i žák 1. stupně základní školy. 

• O zařazení dětí k pravidelné docházce do školního klubu rozhoduje ředitelka školy 
na základě stanovených kritérií. 

• Činnost školního klubu řídí a kontroluje zástupkyně pro 1. stupeň základní školy. Zajišťuje 
přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů 
a stížností.  

• Přihlašování a odhlašování žáků ze školního klubu je prováděno na základě písemných 
žádostí rodičů žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné docházky 
se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné docházce je 
písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu 
účastníka z klubu. V případě, že zákonný zástupce zplnomocní k vyzvedávání dítěte jinou 
osobu, musí dotyčná osoba dát škole svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
v souvislosti s tímto účelem.  

• Odhlášení ze školního klubu, omluvu nepřítomnosti nebo jinou dobu odchodu než je 
uvedeno na přihlášce, sdělí zákonní zástupci škole písemně.  

 
Provozní doba 
Provozní doba školního klubu je od 12. 20 do 14.30 hod. 
Činnost školního klubu probíhá v učebně v přízemí pavilonu B, žáci mají k dispozici také 
žákovskou knihovnu, tělocvičnu a školní hřiště.  
Do klubu přicházejí žáci sami po obědě nebo po skončení vyučování.                  
Příchod a odchod žáků je zaznamenáván v docházkové knize. 
 
Organizace činností 
Školní klub realizuje výchovně vzdělávací a další aktivity dětí, a to zejména formou 
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností: 
Odpočinkové činnosti – jedná se např. o klidové hry, klidné zájmové činnosti, 
Poslechové činnosti - četba apod. 
Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek 
Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka a jeho poznání, umožňují žákům seberealizaci 
a další fyzický a duševní rozvoj. 



 
Chování žáků 
Ve školním klubu se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školního klubu. 
Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka se školního klubu, pokud žák narušuje 
soustavně školní řád a činnost školního klubu, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 
nebo   jiných zvláště závažných důvodů. 

Během přítomnosti ve školním klubu žáci nesmějí manipulovat s mobilními telefony 
a chytrými hodinkami. Chytré hodinky a mobilní telefony v tichém režimu mají žáci uloženy 
v aktovkách. Použití mobilních telefonů je dovoleno pouze po předchozím souhlasu 
vychovatelky. 

 
Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo 
� na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, 
� vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 

přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje, 

� na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.  
� Výše uvedená práva mohou žáci a jejich zákonní zástupci uplatňovat u příslušné 

vychovatelky, u zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň, případně u ředitelky školy. 
 
Dokumentace      
Ve školním klubu se vede tato dokumentace: 

a) Přihláška k pravidelné docházce do školního klubu, 
b) Přehled výchovně vzdělávací práce – třídní kniha, 
c) Docházková kniha 
d) Dokument, kterým zákonný zástupce zplnomocňuje k vyzvedávání dítěte 

jinou osobu, 
e) Souhlas osoby zplnomocněné zákonným zástupcem k vyzvedávání dítěte se 

zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s tímto účelem.  
 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
Pro činnost školního klubu platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
uvedená ve školním řádu.  
Pokud školní klub pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, školní hřiště), 
řídí se příslušnými řády těchto učeben.  
 
Zajištění pitného režimu 

- škola (nápoje u oběda, automaty na teplé a studené nápoje, pitná voda z vodovodního 
řadu) 

- zákonní zástupci žáků (dostatečné množství nápojů z domova). 

Účinnost od 1.9.2019 
 
V Konici dne 30. 8. 2019         Mgr. Eva Obrusníková, ředitelka školy 


